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INTRODUÇÃO

Nesta parte são apresentadas as propostas de sítios 
aprovadas pela SIGEP, mas que, por vários motivos, 
não foram descritos sistematicamente como determi-
nam as normas da comissão. Eles são aqui relacionados 
para não se perder essas informações que resultaram 
de muitas discussões, inicialmente, sobre propostas 
apresentadas em assembleias e registradas em atas, e 
mais adiante, na evolução metodológica dos trabalhos 

via Internet por proponentes conhecedores da área de 
cada sítio proposto. Tais informações foram e estão 
disponibilizadas na Internet juntamente com comentá-
rios, críticas e sugestões pelos membros da comissão e 

As propostas de sítios aprovadas pela SIGEP, mas 

 “sitios aprovados e disponí-
veis” para que geocientistas que tenham trabalhado nessas 
áreas possam se candidatar a descrever os sítios seguindo 
as diretrizes e o formulário disponível na Internet (http://
sigep.cprm.gov.br/). Um sítio somente será considerado 
cadastrado (com Número SIGEP) após a aprovação e 

Uma relação de 49 sítios aprovados pela SIGEP, mas 

são divididos em duas categorias: Propostas aprovadas 

sítios) e Propostas aprovadas  e disponíveis para descri-
ção (32 sítios).

TIPOLOGIA PRINCIPAL: ASTROBLEMA

Astroblema de Cerro do Jarau, RS

Tipologia(s): Astroblema
Localização no mapa anexo:
Autores da proposta: Alvaro Penteado Crósta; Fernanda 
Silva Lourenço
Justificativa: A feição circular Cerro do Jarau, situada 

do Sul, revelou características diagnósticas de fenômenos 

estrutura de impacto em território brasileiro. Trata-se 
de uma estrutura em avançado estado de erosão (astro-

um local de destacada importância na tradição folclórica 

TIPOLOGIA PRINCIPAL: ESPELEOLÓGICO

Cavernas da região de Guarani de Goiás 
e São Domingos, GO

Tipologia(s): Espeleológico
Localização no mapa anexo: 2
Autores da proposta: Ivo Karmann, Lina Bichuette 
Justificativa: -
otemas de aragonita, rios subterrâneos, cavernas com 

dolinas de abatimento, pinturas rupestres e vegetação de 
cerrado parcialmente preservada.

Sítio Espeleológico Serra do Martins, RN

Tipologia(s): Espeleológico
Localização no mapa anexo: 3
Autores da proposta:
das Virgens Neto, Thomas Ferreira da Costa Campos, 
Vanildo Pereira da Fonseca
Justificativa: Na região ocorrem algumas das mais 

do Norte com espeleotemas bem preservados. Carecem 
de proteção da ação depredatória do homem, face ao 
crescente desenvolvimento turístico da região, a qual 
conta com cachoeiras e belas trilhas ecológicas. Casa 

do Brasil em mármore. Nas cavernas encontram-se 
muitas ferramentas líticas e em seu entorno foram 
encontrados ossos humanos atribuídos a indígenas 

Gruta da Serra do Ibitipoca, MG 

Tipologia(s): Espeleológico, tectono-estrutural
Localização no mapa anexo: 4
Autor da proposta:
Justificativa:
maiores grutas em rochas quartzíticas do mundo (mais 

-
cional do Grupo Andrelândia, sul de Minas Gerais). 

-
corridos pelos visitantes e a dobra pode ser visualizada 

e uma das maiores biodiversidades mundiais, foi cria-

Estado de Minas Gerais. O Parque Estadual do Ibitipoca 

da vila Conceição do Ibitipoca, distrito do município 
de Lima Duarte-MG.
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TIPOLOGIA PRINCIPAL: ESTRATIGRÁFICO

Cachoeira do Rio das Almas, Cavalcante, GO 

Tipologia(s):
Localização no mapa anexo:
Autores da proposta:
Marcel Auguste Dardenne 
Justificativa:
Arraias, Grupo Araí, do limite Paleo-Mesoproterozóico. 

-
-

glomerados apresentam um aspecto maciço característi-

graníticos e raras intercalações de quartzitos. Neste local, 

rochas sedimentares e rochas vulcânicas depositadas 

e eólicos intercalados com rochas vulcânicas ácidas, 
piroclásticas e basaltos. Os depósitos da fase rifte estão 

Morraria do Urucum, Corumbá - Ladário, MS

Tipologia(s): -
biental 
Localização no mapa anexo:
Autores da proposta:

Walde, Bernardo Tavares de Freitas
Justificativa: A Morraria do Urucum consitui relevo ele-

planície do Pantanal Sulmatogrossense. A parte superior 

ferríferas e manganesíferas do Grupo Jacadigo de idade 
neoproterozóica, em franca atividade de mineração. Esse 

rift com arcóseos e conglomerados na base e sedimentos 
químicos bioquímicos na metade superior. As formações 

glaciações. Essas formações ferríferas contrastam com 
as arqueanas e paleoproterozóicas e marcam a volta das 
condições oceânicas de precipitação de Fe, após inter-

com as glaciações globais. Os blocos isolados meio aos 
sedimentos químicos/bioquímicos em Urucum foram 
interpretados como de origem glacial, com interpretação 

-

Grupo Corumbá. Praticamente todas as formações ferrí-

-

Criogeniano Superior (Marinoano), o que coloca a correta 

melhor formulação da hipótese Snowball Earth.

TIPOLOGIA PRINCIPAL: GEOMORFOLÓGICO

Marmitas do Rio Carnaúba, Acari, RN

Tipologia(s): Geomorfológico
Localização no mapa anexo: 7
Autores da proposta: Wendson Dantas de Araújo Me-
deiros, Marcos Antonio Leite do Nascimento. 
Justificativa:
(Granito de Acari) submetido a intenso processo erosivo 

marmitas  ou caldeirões, indicativos de paleoclima mais 
chuvoso, com profundidades superiores a 3 metros, onde 

com potencialidades de desenvolvimento da atividade 
turística, a partir do geoturismo e ecogeoturismo. Possui 
potencial didático no âmbito da petrologia ígnea, meta-

evolutiva natural da região. 

Restinga da Marambaia, RJ

Tipologia(s): Geomorfológico, sedimentar 
Localização no mapa anexo: 8
Autor da proposta: Aziz Ab’Saber
Justificativa:

áreas de restingas, incluindo campos de dunas e man-
guezais, como ecossistemas associados. Sua vegetação 
reúne uma das últimas reservas de Mata Atlântica do 

Man and Biosphere
(MaB) pela UNESCO. 

variedade de processos sedimentares atuantes durante o 

de Marambaia, após vários e sucessivos eventos eustáticos. 

Raso da Catarina, BA

Tipologia(s): Geomorfológico
Localização no mapa anexo: 9
Autor da proposta: Aziz Ab’Saber
Justificativa:
geomorfológica Chapada do Tonã em rochas sedimen-
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tares da Bacia Tucano-Jatobá, com destaque para con-
glomerados e arenitos com folhelhos subordinados da 
Formação Marizal do Cretáceo Superior. São recobertas 
por areias, argilas e crostas lateríticas. Caracteriza-se 

camadas cretácicas sustentadas por encouraçamentos 
ferruginosos e silcretes formados sobre uma superfície 

-

pedológicos e climáticos, propicia uma singularidade das 
formas do relevo da área. O sítio proposto relaciona-se 

do Sul, avalia o autor da presente proposta.

Pico do Itacolomy de Buritizeiro, MG

Tipologia(s): Geomorfológico, sedimentar 
Localização no mapa anexo:
Autor da proposta: Hernando Baggio Filho
Justificativa: Na porção central de Minas Gerais, amplas 
e recorrentes coberturas cretácicas ocupam o topo da 

das margens esquerda e direta do rio São Francisco. 

eólicos. A erosão diferencial agiu sobre estes arenitos 

Pico da Neblina, AM

Tipologia(s): Geomorfológico
Localização no mapa anexo:
Autor da proposta: Aziz Ab’Saber
Justificativa: O Pico da Neblina localizado no noroeste do 

alto do Brasil com 2994 metros de altitude. É formado 

grau da Formação Serra da Neblina, como quartzitos e 

progressivo.

Pico das Agulhas Negras, Serra do Itatiaia, RJ-MG

Tipologia(s): Geomorfológico, ígneo
Localização no mapa anexo:
Autor da proposta: Aziz Ab’Saber
Justificativa:

Nacional do Itatiaia, o mais antigo parque nacional do 
Brasil. As formações rochosas em pontas (ita-tiaia) são 
características das rochas do magmatismo alcalino, 
formadas nos diversos pulsos que formaram o vulcão 

predominantes são nefelina-sienitos e o  núcleo do maciço 

Serra da Capivara/ Pedra Furada, PI

Tipologia(s):
Localização no mapa anexo:
Autor da proposta: Aziz Ab’Saber
Justificativa: A proposta situa-se no Parque Nacional 
Serra da Capivara, sudeste do Piauí,  compreendendo 

-
queirões estreitos e profundos. Onde os vales são mais 

paredes aparecem inúmeras pinturas rupestres. O subs-

fanerozóicas da margem sudeste da Bacia do Parnaíba, 
envolvendo unidades dos grupos Serra Grande (conglo-

e folhelhos devonianos) depositados sobre rochas do 

onde se projetam inselbergs de granitóides, quartzitos e 

-
-história que concentra o maior número de sítios com 
pinturas rupestres do mundo, objeto de preservação e 
pesquisa da Fundação Museu do Homem Americano. As 
pinturas são registradas em arenitos e conglomerados no 

-

de relevo cárstico de pequenas dimensões com inúmeras 
cavidades que abrigam fósseis de rica megafauna pleis-

patrimônio geológico dessa região, associado aos aspec-
tos ambiental, biológico, turístico, cultural e histórico, 

-

vermelhos. É o monumento geológico emblemático da 
Serra da Capivara.

Parque das Guaritas e o litoral de Torres, RS

Tipologia(s): Geomorfológico, ígneo, sedimentar
Localização no mapa anexo:
Autor da proposta: Aziz Ab’Saber
Justificativa: O nome Guarita se dá em razão do prin-
cipal geomonumento da área possuir a forma de uma 
torre (30 m), o que lembra a estrutura de uma guarnição.

-

forma de morros testemunhos escarpados na linha da 
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praia (Formação Botucatu e níveis de arenitos intertrap 
do Juro-Cretáceo e Formação Serra Geral do Cretáceo 
Inferior). Uma característica geológica importante deste 

entre lavas vulcânicas e sedimentos eólicos não con-
solidados. O resultado do contato entre as lavas sobre 

mesmas formadas basicamente por fragmentos de rocha 
vulcânica imersos em sedimentos.

rodeados por dunas e depósitos praiais e lagunares 
cenozóicos.
Os morros, com destaque para os morros do Farol e do 
Parque das Guaritas, apresentam paredões com disjun-
ção colunar vertical na frente para o mar e com furnas 
marinhas em desenvolvimento na base, em belíssima 
paisagem do litoral norte gaúcho. O sítio reúne interesses 

Paraúna, GO

Tipologia(s): Geomorfológico, sedimentar 
Localização no mapa anexo:
Autor da proposta:
Justificativa: -
forme com bizarras esculturas naturais em arenitos do 

Pães-de-açúcar de Pancas e Pedra Torta, ES

Tipologia(s): Geomorfológico
Localização no mapa anexo:
Autor da proposta: Aziz Ab’Saber 
Justificativa: 

-
sicos da Serra do Mar, no Estado do Espírito Santo. Possui 
potencial turístico para caminhadas por trilhas e prática de 

Paisagístico Natural pela Secretaria Estadual de Cultura.

Morro do Penedo, Vitória,  ES

Tipologia(s): Geomorfológico, paleoambiental
Localização no mapa anexo:
Autor da proposta: Aziz Ab’Saber
Justificativa:
metros de altura  que surge de dentro da baía de Vitória, 
mostra caneluras nas vertentes do morro com ranhura de 

ascensão do nível do mar. Provavelmente, essa feição 
-

mica ascensional do nível do mar no período do optimum

Lençóis Maranhenses e Delta do Parnaíba, MA-PI

Tipologia(s): Geomorfológico, sedimentar
Localização no mapa anexo:
Autor da proposta: Aziz Ab’Saber

 Os Lençóis Maranhenses e o Delta do 
Parnaíba, no litoral dos estados do Maranhão e Piauí, 

ecossistemas de mangue, restinga e dunas de grande 

de restinga e de costa oceânica.
-

de originalidade ímpar compreendendo um conjunto 

da Formação Barreiras. Caracteriza-se por uma desem-

cerca de setenta ilhas de variadas dimensões, separadas 

proposta considera o Parnaíba como a forma mais per-
feita de uma região deltaica do país.

Inselbergs de Quixadá, CE

Tipologia(s): Geomorfológico
Localização no mapa anexo:
Autores da proposta: Vanda Claudino Sales, Jean-Pierre 
Peulvast
Justificativa: O Monumento Natural dos Monólitos de 

integral do tipo monumento natural que tem o objetivo 
de preservar os inselbergs ou monólitos característi-
cos da região por sua raridade, singularidade e beleza 

-

residuais distribuídos sobre áreas planas. A forma como 

rochas cristalinas.

Dedo de Deus, RJ

Tipologia(s): Geomorfológico
Localização no mapa anexo: 20
Autor da proposta: Aziz Ab’Saber
Justificativa: 
metros de altitude e cujo contorno se assemelha a uma 

presença de facetas triangulares (feições morfotectôni-
cas indicadoras de erosão ao longo de planos de falhas). 
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É um dos vários monumentos geológicos da Serra dos 
Órgãos, denominação local para o setor da Serra do Mar 

Guapimirim e Teresópolis.  A frente montanhosa da Serra 
dos Órgãos possui altitude pronunciada e apresenta relevo 
esculpido caprichosamente pela natureza.  

Chapada dos Guimarães, MT

Tipologia(s): Geomorfológico, paleoambiental, sedimen-

ização no mapa anexo:
Autor da proposta: Leonardo Fonseca Borghi de Al-
meida
Justificativa: Na Chapada dos Guimarães, a Formação 
Furnas mostra o registro impressionante de antigas 
tempestades (tempestitos) devonianas; a Formação 
Ponta Grossa apresenta o registro da renomada Fauna 
Malvinocáfrica interposto entre os registros da Bolívia 

_Tropidoleptus carinatus, elemento de ligação paleo-

-

cruzadas de um paleodeserto jurássico, representativo 

reunido ao Pangea.

Cânion de Xingó, Rio São Francisco,  AL-SE

Tipologia(s): Geomorfológico
Localização no mapa anexo: 22
Autor da proposta: Aziz Ab’Saber
Justificativa: 
São Francisco em rochas granitoides da Suíte Intrusiva 

e arenitos siluro-devonianos da Formação Tacaratu, 

altura.  Com a construção da barragem de Xingó, 

-

sítios arqueológicos com pinturas rupestres e a cidade 

cangaceiro Lampião. 

Baías do Pantanal, Fronteira Brasil-Bolívia, MT

Tipologia(s): Geomorfológico
Localização no mapa anexo: 23

Autor da proposta: Aziz Ab’Saber
Justificativa: A Planície do Pantanal, a mais típica das 
planícies brasileiras no oeste do Mato Grosso do Sul e 
sudoeste de Mato Grosso, cujas partes mais deprimidas  

formam inúmeros lagos conhecidos na região como “ba-
ías”, na base das serranias fronteiriças entre o Brasil e a 
Bolívia. Durante sua formação, ela foi sendo preenchida 

pela tectônica e surgida na passagem do Pleistoceno e 

sedimentação aluvial.
O Pantanal Mato-Grossense, na fronteira do Brasil com 

pequenas baías e canais deltáicos da parte brasileira do 
pantanal, enquanto da outra banda da lagoa ocorrem 
bordas de tabuleiros calcários do leste da Bolívia. O con-

As lagoas dos ”pantanais” envolvem e se interpenetram 

periferia dissecada das morrarias e maciços calcários. 
-

mais aprofundada.

Parque das Dunas, RN

Tipologia(s): Geomorfológico, sedimentar 
Localização no mapa anexo: 24
Autores da proposta: Marcos Antônio Leite do Nas-
cimento; Debora do Carmo Sousa; Guilherme Cherem 

Justificativa: O Parque Estadual Dunas de Natal, uma uni-
-
-

res” da erosão costeira) devendo-se destacar que possuem 
uma beleza paisagística ímpar em pleno meio urbano.
A inclusão do Parque das Dunas na lista de sítios da 
SIGEP permitirá que sua geodiversidade seja mais co-
nhecida e divulgada, favorecendo assim, a conservação 
deste patrimônio geológico, atualmente ameaçado pela 
especulação imobiliária.

Parque Estadual dos Três Picos, RJ

 Geomorfológico, ígneo, tectono-estrutural
Localização no mapa anexo:
Autores da proposta: Miguel Antônio Tupinambá Araú-
jo Souza, Marcelo Ambrósio Ferrassoli, Luiz Guilherme 
Almeida do Eirado Silva 
Justificativa: Conjunto de enormes montanhas graníticas 

picos acima dos 2000 m, sendo uma delas, o Pico Maior 

do Mar. Verdadeiros monumentos geológicos, inseridos 

associadas a ecossistemas com rica biodiversidade.
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TIPOLOGIA PRINCIPAL: 
HISTÓRIA DA MINERAÇÃO

Mina de Passagem, Mariana, MG

Tipologia(s):
Localização no mapa anexo: 
Autores da proposta:

Carlos Maurício Noce 
Justificativa: Sítio de interesse nacional do ponto de vista 

se traçar os rumos da história mundial do ouro sem se 
falar do “Ciclo do Ouro” brasileiro, da qual a mina da 
Passagem faz parte. O conhecimento dos depósitos de 
ouro do Distrito Aurífero de Ouro Preto-Mariana re-

-
mento mineiro de uma sociedade de acionistas no Brasil. 
A mineralização está associada a um sistema de falhas de 
empurrão que coloca itabiritos do Sgr. Minas em contato 

pirrotítico. Mais de 90% do ouro produzido proveio dos 
veios de quartzo, onde o ouro ocorre preferencialmente 

Durante seu período de atividade, a Mina da Passagem 
representou a principal mina do Distrito Aurífero de 
Ouro Preto-Mariana com uma produção total estimada 

Atualmente  

trolley,

aberta ao público não só no Quadrilátero Ferrífero, como 
no Brasil.

TIPOLOGIA PRINCIPAL: ÍGNEO

Dioritos  do Rio Espinharas, PB

Tipologia(s): Ígneo
Localização no mapa anexo:
Autores da proposta: Thomas Ferreira da Costa Campos, 
Lauro Stoll Valenti Nardi 
Justificativa: Na região do Seridó ocorrem,  em cerca 

2, dioritos almofadados que fazem parte do 

c
dioritos almofadados formaram-se a partir da mistura 
física de um magma básico com um magma granítico. 

-

dioríticos microgranulares com aspectos almofadados, 
e contatos do tipo cúspide entre as rochas dioríticas e 
quartzo-monzoníticas a graníticas. A área encontra-se 

Lavas Almofadadas de Pirapora do Bom Jesus, SP

Tipologia(s): Ígneo, paleoambiental
Localização no mapa anexo: 28
Autor da proposta: Colombo Celso Gaeta Tassinari
Justificativa:

-
sentam a camada superior da crosta oceânica contendo 
pillow lavas ou lavas almofadadas. Está preservado em 
um corte de fácil acesso, em rua asfaltada  frente a uma 

oceânica, como gabros e basaltos e das rochas que fo-

fato pode permitir inclusive a elaboração de um roteiro 

de São Paulo e que merece ser preservado.

Córrego Alagadinho, Crixás, GO

Tipologia(s): Ígneo
Localização no mapa anexo: 29
Autores da proposta:

Justificativa: A Formação Córrego Alagadinho consiste 
-

são especialmente abundantes na parte sul do greenstone 
-

serpentina, carbonato, actinolita, magnetita e/ou cromita. 
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Vulcanismo Rodeio Velho do Arroio Carajá, 
Caçapava do Sul, RS

Tipologia(s): Ígneo
Localização no mapa anexo: 30
Autores da proposta:
Lopes, Evandro Fernandes de Lima
Justificativa:
manifestações vulcânicas da base do Paleozóico,  o Vulca-

-

estar relacionado ao estágio de rifte precursor  da insta-
lação da Bacia do Paraná.  De idade meso-ordoviciana, 

-
quiandesitos e andesitos basálticos, incluindo piroclásticas 
que variam de tufos a tufos lapilíticos. O sítio da barragem 

rasa e uma camada sedimentar (arenitos Guaritas).  

TIPOLOGIA PRINCIPAL: METALOGENÉTICO

Marundito do Pico Pelado, Guarulhos, SP

Tipologia(s): -
biental 
Localização no mapa anexo:
Autores da proposta:
Juliani; Lena Virginia Soares Monteiro; Jorge Silva 

-

Justificativa:

como no mundo. No Pico Pelado, os chamados ma-
runditos Cabuçu constituem matacões e blocos in situ,
associados a outros litotipos que fazem parte de um 

-
-

tituem rochas-guias de grande importância em trabalhos 
de prospecção de ouro. Variedades ricas em coríndon 

proposto encontra-se inserido no  proposto Geoparque 
Ciclo do Ouro e constitui um mirante maravilhoso nas 
bordas da cidade de Guarulhos.

Pilar de Goiás, GO

Tipologia(s):
Localização no mapa anexo: 32
Autores da proposta:

Justificativa: O único conjunto conhecido no mundo de 

de alteração hidrotermal de idade arqueana. São tubos 
-

mados por núcleo de quartzo leitoso sacaróide  envolto 

estrutura radiada. 

TIPOLOGIA PRINCIPAL: METAMÓRFICO

Armação dos Búzios, RJ

Tipologia(s): Metamórfico, mineralógico, tectono-
estrutural
Localização no mapa anexo: 33
Autores da proposta:

Justificativa:

sua recortada costa rochosa constituída por espetaculares 
gnaisses que compõem a Sucessão Búzios. É formada 
predominantemente por cianita-sillimanita-granada-biotita 

Orogenia Búzios, relativamente jovem com relação aos 
eventos brasilianos-pan-africanos. A cadeia de montanhas, 
então produzida, foi gerada durante a colisão entre blocos 

maior altitude não ultrapassa 200 metros acima do nível 
do mar.

TIPOLOGIA PRINCIPAL: MINERALÓGICO 

Distrito Mineral do Alto Uruguai, RS

Tipologia(s): Mineralógico 
Localização no mapa anexo: 34
Autor da proposta:  Pedro Luiz Juchem
Justificativa:
de ametista do planeta. Em associação, ocorrem ágata, 
quartzo cristal de rocha, quartzo leitoso, quartzo róseo 

raro, barita.

TIPOLOGIA PRINCIPAL: PALEOAMBIENTAL

Estrias Glaciais de Witmarsum, PR

Tipologia(s):
geomorfológico 
Localização no mapa anexo:
Autores da proposta: Gilson Burigo Guimarães, Mário 

Fernandes 
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Justificativa:
Witmarsum, Paraná, formadas pela ação de geleiras há 
300 milhões de anos, representa local privilegiado para 

-

caso, processos de erosão e sedimentação glaciais). Este 

da Teoria da Deriva Continental, apresentada por Alfred 

Paleolagunas na Estação Ecológica 
Juréia-Itatins, SP

Tipologia(s):
geomorfológico 
Localização no mapa anexo:
Autores da proposta:
Kenitiro Suguio, William Sallun Filho, Wania Dulebades 
Justificativa:
no litoral Sul do Estado de São Paulo, está inserida em um 

2

planície costeira formada por paleocordões arenosos e 

-
gistros de oscilações negativas dos paleoníveis marinhos 

apresenta importantes vestígios arqueológicos e interesse 
histórico-cultural.

Turfeira da Campina do Encantado, 
Pariquera-Açu, SP

Tipologia(s):
Localização no mapa anexo:
Autores da proposta: 
Kenitiro Suguio, William Sallun Filho, Márcia Santana 
de Lima
Justificativa: Na turfeira da Campina do Encantado está 
preservado um conjunto de indicadores paleoambientais 
em área continental que indicam padrões de mudanças 
ambientais de escalas milenares correlacionáveis com 
os estágios marinhos isotópicos e variações relativas do 
nível do mar reconhecidas mundialmente.

Bacia do Gandarela, MG

Tipologia(s):
paleontológico, história da mineração

Localização no mapa anexo: 38
Autor da proposta:
Justificativa: Depósitos sedimentares continentais forma-

empilhadas, associadas a importantes depósitos fossilí-
feros. A pequena bacia de Fonseca situada no Quadrilá-
tero Ferrífero,   Estado de Minas Gerais, tem interesse 

o interesse de vários pesquisadores, desde a segunda 
-

gico e paleontológico brasileiro, por conter depósitos de 

-
nozóico do Brasil, conforme descrito no Vol. I da SIGEP 
(2002). O primeiro estudo na Bacia do Gandarela foi feito 

Preto, que descreveu a canga, os depósitos sedimentares 
da bacia e alguns de seus fósseis.

Dunas de Araçá, Barcelos, AM

Tipologia(s): Paleoambiental
Localização no mapa anexo: 39
Autor da proposta: Arnaldo Carneiro Filho
Justificativa: Preservar registros geológicos que permi-
tam reconstruir a história evolutiva da região amazônica 
nos últimos 40.000 anos, incluindo as dunas do Araçá 

atual e numa paisagem despida de vegetação, ou de 
cobertura rala.

Furna Marinha de Sombrio, SC

Tipologia(s): Paleoambiental, geomorfológico, estrati-

Localização no mapa anexo: 40
Autor da proposta:  Manfredo Winge
Justificativa: Essa furna de origem marinha está localiza-

-
sentando a posição do litoral provavelmente no Holoceno 
mais antigo, durante estágio eustático positivo (optimum 
climático ?). Ela vem sendo depredada com riscos.

TIPOLOGIA PRINCIPAL: PALEONTOLÓGICO

Fauna  de Mocambo, Norte de Teresina, PI

Tipologia(s): Paleontológico
Localização no mapa anexo:
Autora da proposta:  Maria da Glória Pires de Carvalho
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Justificativa: Fauna de invertebrados do Pensilvaniano 

e a Laurásia. Nas camadas situadas na parte superior 
da Formação Piauí do Pensilvaniano (Carbonífero 
Superior) da Bacia do Parnaíba, ocorre uma fauna de 
invertebrados com moluscos bivalves em calcários da 

Mocambo, moluscos, anelídeos, briozoários, esponjas, 
ostracodes, fragmentos de crinóides, equinóides, holo-

escolecodontes, braquiópodos e trilobitas. Pelos cono-
dontes encontrados, a idade pensilvaniana (inferior a 

Os carbonatos estão associados a ambientes marinhos 
costeiros rasos, apresentando estruturas de retrabalha-

-

Floresta petrificada  de Teresina, PI

Tipologia(s): Paleontológico
Localização no mapa anexo: 42
Autor da proposta: Aziz Ab’Saber
Justificativa: -
miano localizados na cidade de Teresina, único sítio 
paleontológico no Brasil localizado dentro de uma capi-

fósseis predominantes são as gimnospermas e, em menor 

Pedra de Fogo. Essa samambaia fóssil pertence ao grupo 
Teresinoxilon Eusebioi 

A Floresta Fóssil de Teresina destaca-se por possuir 
vários troncos em posição vertical ou de vida. Embora 

-
seis em várias regiões da bacia, só em Teresina foram 
encontrados troncos em posição de crescimento, fato 
muito importante por aportar informações valiosas para 

por lei, a Floresta Fóssil de Teresina encontra-se ame-
açada por diversos tipos de depredação, não dispondo 
de vigilância ou infraestrutura para receber visitantes.

Mafra-Rio Negro, SC e PR

Tipologia(s):
Localização no mapa anexo: 43

Autores da proposta: 

Justificativa: -
tado de conservação, associados a depósitos glaciais. O 
sítio proposto compreende camadas do Folhelho Lontras 

limite do Carbonífero-Permiano. Os fósseis encontram-
-se em folhelhos negros com conodontes, insetos, fo-

braquiópodes e esponjas. O registro fóssil observado 

marinho ou lagunar. 
-

bloco arredondado de granito em meio a um varvito do 

de geleiras no limite do Carbonífero-Permiano.  

Mina Saladeiro (Porto Sobramil), 
Escarpa Corumbá-Ladário, MS

Tipologia(s):
Localização no mapa anexo: 44
Autores da proposta: Detlef Walde, Bernd Erdtmann, 

Justificativa: Em antiga área de lavra da Itaú Cimentos, 

Paraguai em Mato Grosso do Sul, foram encontrados os 
-

rica do Sul. Um deles, Corumbella werneri, foi assim 

Cloudina

-
-Cambriano–Cambriano, o que torna a área, representada 

(Grupo Corumbá), de interesse para estudos paleonto-
-

ção, marcada por variações globais que antecederam a 

Silexito microfossilífero e estromatólitos 
da Fazenda Funil, Cabeceiras, GO

Tipologia(s): Paleontológico
Localização no mapa anexo:
Autores da proposta: 

 Justificativa: -
fósseis bem preservados do Neoproterozóico. Estruturas 
estromatolíticas do tipo Conophyton, no Grupo Paranoá.
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Vertebrados Permianos de Pastos Bons, MA 

Tipologia(s): Paleontológico
Localização no mapa anexo: 46
Autor da proposta:  Diogenes de Almeida Campos
Justificativa: Presença de vertebrados fósseis permia-
nos da formação Pedra de Fogo, Bacia Sedimentar do 
Parnaíba. Entre os vertebrados do topo da formação 

-
nhos de “Xenacanthus” albuquerquei , “Ctenacanthus” 
maranhensis e Anisopleurodontis pricei .

Bra-
zilichthys macrognathus
Brazilichthys e a família Brazilichthyidae.
Destaca-se ainda a presença do anfíbio archegosaurídeo  
Prionosuchus plummeri, provavelmente o maior  anfíbio 

Pedra de Fogo tem idade Neopermiana, em vez de Eo-
permiana.

Brazili-
chthys macrognathus e de Prionosuchus plummeri.

Icnofósseis Devonianos de São Luiz do Purunã, PR

Tipologia(s): Paleontológico, paleoambiental, sedimentar
Localização no mapa anexo:
Autores da proposta: Gilson Burigo Guimarães, Mario 

Justificativa: -
gente da diversidade de icnofósseis  descritos para a 

de interações paleoecológicas da fauna em território 
Cruziana e Rusophy-

cus) são mundialmente considerados como vestígios de 

ambiente deposicional da Formação Furnas foi marinho, 

em risco de que obras civis diversas (ampliação de área 
de acostamento, instalações de apoio da concessionária 
de serviços rodoviários, etc.) descaracterizem o local. 
Intervenções recentes, tais como a instalação de painel 

-
nária, representam ações positivas em prol da conserva-
ção deste patrimônio paleontológico. 

Fósseis invertebrados de Rancharia, Araripina, PE

Tipologia(s): Paleontológico, paleoambiental, estrati-

Localização no mapa anexo: 48
Autores da proposta: Alcina Magnólia Franca Barreto, 

Justificativa: A Formação Santana no Estado de Per-
-

de elementos marinhos, quando comparados a outros 
conhecidos na Bacia sedimentar do Araripe. Os sítios 
Canastra, Torre Grande e Saúnas, situados no distrito 

-
renitos com maior diversidade e melhor qualidade de 
preservação de equinóides, gastrópodes e bivalves, de 

-
mente a transgressão marinha na parte superior da Fm. 

de uma laguna com o mar Albiano nessa porção oeste 
da bacia. Tal situação está relacionada ao registro da 
abertura do Oceano Atlântico no interior do continente.

TIPOLOGIA PRINCIPAL: SEDIMENTAR

Campo gigante de geyseritos permianos, 
Anhembi, SP

Tipologia(s): Sedimentar
Localização no mapa anexo: 49
Autores da proposta: Jorge Kazuo Yamamoto, Thomas 

Justificativa: Milhares de cones silicosos ao meio de 
-

pormenorizados, conduziram Armando Coimbra a inter-


